
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A KULTARK.COM WEBOLDAL LÁTOGATÓI SZÁMÁRA 

 

Kedves látogató!  

Köszönjük, hogy megtisztel minket bizalmával és érdeklődik a KULTARK cégcsoport (a 

továbbiakban: Cégcsoport) iránt. 

Cégcsoportunk elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosításával kapcsolatban. Jelen 

adatvédelmi tájékoztatónk (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy amennyiben Ön a 

személyes adatait részünkre elküldi, úgy tisztában legyen a megadott adatok kezelésével, a 

személyes adatai védelme érdekében tett intézkedéseinkkel, valamint az Önt megillető 

jogokkal. 

1) A közös adatkezelők adatai: 

Cégnév: KULTARK MEDIA Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Székhely: 1075 Budapest, Károly körút 3. A. ép. III. em. 
2. 

Cégjegyzékszám: 01-09-295274 
Adószám: 25901489-2-42 
Képviselő: Virág Zoltán 
Telefonszám: +36 (30) 907-58-07 
E-mail cím: fellnergreti@gmail.com 
 

Cégnév: KULTARK CASTING Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Székhely: 1075 Budapest, Károly körút 3. A. ép. 3. em. 
2. 

Cégjegyzékszám: 01-09-326535 
Adószám: 26367514-2-42 
Képviselő: Virág Zoltán 
Telefonszám: +36 (30) 907-58-07 
E-mail cím: fellnergreti@gmail.com 
 

(amely közös adatkezelők a továbbiakban külön-külön: Adatkezelő, együttesen: Cégcsoport) 

2) Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR; az alábbi 

linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu)  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 

szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) 

3) A Cégcsoporttal történő kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés 
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3.1) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

személyes adat 
 

az adatkezelés célja 

név a név az üzenet küldőjének azonosításhoz elengedhetetlenül 
szükséges 
 

e-mail cím az e-mail cím a Cégcsoport és az Ön közötti kapcsolattartás célját 
szolgálja, ezen keresztül tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot és 
válaszolni üzenetére 
 

telefonszám amennyiben Ön a weboldalunkon megadott telefonszámunkon veszi 
fel Cégcsoportunkkal a kapcsolatot, úgy az Önnel való 
kapcsolatfelvételhez telefonszáma elengedhetetlenül szükséges 
 

postai levélen 
feltüntetett személyes 
adatok 

amennyiben Ön a weboldalunkon megadott címünkre küldött levél 
útján veszi fel Cégcsoportunkkal a kapcsolatot, úgy az Önnel való 
kapcsolatfelvételhez a postai levélen feltüntett személyes adatok 
szükségesek 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem 

szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy 

ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. 

3.2) Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.  

3.3) Az adatkezelés időtartama 

Cégcsoportunk a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat az Ön 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását az 

info@kultark.com e-mail címre küldött emailben, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

4) Tájékoztatás cookie-k használatáról 

Weboldalunkon nem alkalmazunk cookie-kat és nem gyűjtünk adatokat látogatóinkról. 

5) Adattovábbítás 

Cégcsoportunk az Ön személyes adatait harmadik fél címzettek részére, továbbá harmadik 

országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. 

Cégcsoportunk hatósági megkeresés esetén az Ön személyes adatait az alkalmazandó 

jogszabályokban meghatározott célra és mértékben a hatóságok rendelkezésére bocsátja. 

6) Adatbiztonsági intézkedések 
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Cégcsoportunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak 

érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok 

biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. 

Cégcsoportunk a személyes adatokat a 1016 Mészáros utca 18. szám alatt található szerverein 

tárolja. Szervereink fizikailag zárható helyiségekben találhatók, melyeket jelszóval, valamint 

folyamatosan naprakészen tartott tűzfallal és hálózatvédelemmel védünk a jogosulatlan 

hozzáféréstől. A hozzáférést Cégcsoportunk naplózza, így ellenőrizhető, hogy ki, mikor és 

milyen személyes adathoz férhet hozzá. 

Papíralapú tárolás esetén az adathordozók szintén a fenti címen, zárt helyen kerülnek 

elhelyezésre. 

7) Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

7.1) A hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy a fenti elérhetőségeinken keresztül visszajelzést kapjon 

Cégcsoportunktól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és 

amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy következőkről 

tájékoztassuk: 

- milyen forrásból, 

- milyen célból, 

- a személyes adatainak mely kategóriáit, 

- milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük, 

- valamint, hogy Cégcsoportunk kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes 

adatokhoz biztosított hozzáférést vagy mely harmadik fél címzetteknek továbbította a 

személyes adatait.  

Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatairól a fenti tájékoztatást 

haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül rendelkezésére bocsátjuk. 

7.2) A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Cégcsoportunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy 

módosítsa az Önre vonatkozó személyes adatokat (például bármikor megváltoztathatja az e-

mail címét). 

7.3) A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó 

személyes adatokat. 

7.4) A korlátozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatai kezelését. A korlátozás addig 

tart, amíg az Ön által megjelölt indok azt szükségessé teszi. 

A személyes adatainak kezelésének korlátozását kérheti abban az esetben, amennyiben Ön 

vitatja személyes adatai pontosságát, vagy úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelése 

jogellenes, vagy amennyiben Ön igényli személyes adatait jogi igényeinek előterjesztéséhez 



(például ha panaszt kíván tenni, vagy pert kíván indítani személyes adatainak jogellenes 

kezelése miatt). 

7.5) Az adathordozhatósághoz való jog 

Kérésére  tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére 

bocsátjuk a személyes adatait, továbbá kérésére adatait továbbítjuk azokat Ön által megjelölt 

adatkezelő részére. 

8) A közös adatkezelők közötti megállapodás lényeges elemei 

Az Adatkezelők, mint közös adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozták meg 

az alkalmazandó jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítésének módját és a fennálló 

felelősségük megoszlását.  

8.1) Az érintetti jogok biztosítása 

Az Adatkezelők közösen készítették el a jelen Tájékoztatót, amely tartalmazza az Ön 

adatkezeléssel kapcsolatos jogait, valamint az Önt megillető jogérvényesítési lehetőségeket. 

Amennyiben az Ön megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére vonatkozik, 

úgy a konkrét esettel kapcsolatban a konkrét Adatkezelő jár el. 

8.2) A közös adatkezelők felelőssége 

Az Adatkezelők, mint közös adatkezelők felelősséggel tartoznak a személyes adatok kezelése 

során alkalmazandó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével okozott károkért. 

Önnel szemben az Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz Ön jogosult Cégcsoportunk 

bármely tagjával, mint Adatkezelővel szemben érvényesíteni jogait és követeléseit és azt 

bármely Adatkezelő jogosult teljesíteni, amely teljesítés a teljesített rész erejéig a másik 

kötelezett Adatkezelő kötelezettségét is csökkenti az Ön irányában. 

Az Adatkezelők egymás közötti viszonyukban felelősségük mértéke arányában felelnek, 

amennyiben ez nem határozható meg, úgy az Adatkezelők egyenlő arányban felelnek. 

8.3) A közös adatkezelők által kinevezett kapcsolattartó 

Kérjük, hogy kérdésével, panaszával bármikor forduljon kinevezett adatvédelmi tisztviselőnkhöz 

bizalommal. Elérhetőségei: 

Neve: Fellner Gréti 
Telefonszáma: +36 (30) 907-58-07 
E-mail címe fellnergreti@gmail.com 
 

9) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Ön jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén panaszt tenni a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indítani a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint 

illetékes törvényszéken. 
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Budapest, 2018. október 15. 


