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A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a Mediator Group Reklámügynökség Korlátolt 
Felelősségű Társaság - mint Adatkezelő - által üzemeltetett www.mediator.hu weboldalon (a 
továbbiakban: Weboldal) keresztül az érintett vonatkozásában történő személyes adatok 
adatkezelésének szabályait. 
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján érintett jelenti a jelen Weboldal felhasználóját (a 
továbbiakban: érintett vagy Felhasználó). 
 
Az Adatkezelési Tájékoztatónk könnyebb megértése érdekében elsőként az Európai Parlament és a 
Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet - a továbbiakban: 
GDPR - 4. cikkében foglaltak alapján az alábbi fogalmakat tisztázzuk: 
 
- személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont] 
 
- adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont] 
 
- adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont] 
 
- adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [GDPR 4. cikk 8. pont] 
 
- az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 
kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont] 
 
1. Adatkezelő, adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) adatai 
 
Cégnév:   Mediator Group Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:   1034 Budapest, Bécsi út 58. 
Cégjegyzékszám:  01 09 864793 
Adószám:   13622215-2-41 
Képviseli:   Biró László ügyvezető 
Email cím:   info@mediator.hu 
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
 
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozót - mint tárhelyszolgáltatót - vesszük 
igénybe: 



Cégnév:   Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  
Székhely:   1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. 
Cégjegyzékszám:  01-09-909968 
Képviseli:  Kárpáti Zoltán László, ügyvezető 
 
2. Adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama 
 

Személyes adatok 
kategóriái 

Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Név, e-mail cím, 
telefonszám, érintett 
által „Kapcsolat” 
menüpont alatt megadott 
üzenet esetleges 
személyes adat tartalma 

Kapcsolattartási lehetőség 
biztosítása a Weboldalon 
(név: érintett 
beazonosítására; e-mail 
cím és telefonszám: 
kapcsolattartási 
elérhetőség biztosítására)  

Az érintett 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bek a)] az adatok 
megadása és 
Adatkezelő részére 
történő elküldésével 

A cél 
megvalósulásáig, 
azaz mindaddig, 
amíg a 
kapcsolatfelvétel 
során az 
Adatkezelőhöz 
intézett kérésnek az 
Adatkezelő eleget 
tesz. 

Név, e-mail cím, 
telefonszám, önéletrajz, 
motivációs levél 

Karrier lehetőségre 
jelentkezés a Weboldalon 
keresztül (név: jelentkező 
beazonosítása; e-mail cím 
és telefonszám: 
kapcsolattartási útvonal 
biztosítása; önéletrajz: 
jelentkező szakmai 
tapasztalatainak 
megismerése; motivációs 
levél – opcionális -: 
jelentkező motivációjának 
megismerése) 

Az érintett 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bek a)] az adatok 
Karrier oldalon 
történő megadásával 
és a jelentkezés 
beküldésével. 

Az adott pozíció 
kiválasztási 
folyamatának 
lezárását követő 6 
hónapig, azzal, 
hogy amennyiben a 
jelentkezését vagy 
hozzájárulását a 
jelentkező 
visszavonja, úgy az 
adatokat töröljük. 

 
Tájékoztatjuk, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül 
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. [Hozzájárulás visszavonásához való jog]. 
 
3. Adattovábbítás 
 
Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, bírósági, 
hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy ez 
szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal 
kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára. 
 
A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelők erre kijelölt munkavállalói, akik 
kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat titokban tartani és azt 
bizalmasan kezelni. 
 
4. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
Tájékoztatás és hozzáférési jog  



 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, 
akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ideértve a vele 
kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási 
kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az 
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 
 
Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog  
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a 
valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésükre áll. Figyelembe 
véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
 
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a 
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett 
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az Adatkezelő köteles törölni 
akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre 
vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 
Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az 
jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség 
teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül:  
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
-  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett 
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 
 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  



 
Az adathordozhatósághoz való jog  
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 
Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az 
adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása 
nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az esetben, ha az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások 
jogait és szabadságait. 
 
Tiltakozáshoz való jog  
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett 
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 
Hozzájárulás visszavonásához való jog  
 
Lásd a 2. pontban részletezettek szerint. 
 
Érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén 
 
Az érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az érintett 
által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban 
foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. 
 
Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, 
illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az 
érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult 
közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni 
az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a 
közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén 
az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal 
vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben 
közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja. 
 
Joggyakorlás módja 
 
Az érintett a jelen fejezetben foglaltak szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő 
kérdésével vagy kérésével az info@mediator.hu email címen fordulhat az Adatkezelőhöz.  
 
Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles a 
kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő 
kérelmek számát, az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A 
meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.  
 



Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn 
belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az érintett 
részére. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli döntést hozni. Döntésében 
köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő 
jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az érintettet az Adatkezelő 
döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.  
 
Az érintett a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben 
kötelezhető, amennyiben az Adatkezelő az érintettet a kérelme beérkezését követően írásban tájékoztatta 
arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív 
költség mértékéről, de az érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. 
Adatkezelő az érintett egyértelmű, írásbeli visszajelzéséig a tárgyban történő ügyintézést nem kezdik 
meg.  
 
A költségek viselésére kötelezett érintett a költséget köteles megfizetni az Adatkezelő által kibocsátott 
fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
 
5. Jogorvoslat 
 
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által a személyes adatainak kezelése megsérti 
a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
 
Honlap: http://naih.hu/ 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Az érintett - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése 
során megsértették a GDPR szerinti jogait.  
 
Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 
http://birosag.hu/torvenyszekek  
 
6. Záró rendelkezés 
 
Kérjük, hogy amennyiben velünk a kapcsolatot valamely közösségi oldalon (Facebook, Instagram, 
Pinterest, YouTube stb.) keresztül veszi fel, úgy ezen közösségi oldalak/weboldalak adatvédelmi 
tájékoztatóját is vegye figyelembe és ismerje meg azok tartalmát, ugyanis nincs befolyásunk a külső 
weboldalak adatgyűjtésére, így azért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen külső weboldalakon megadott 
adatok védelméért és titokban tartásáért nem vállalunk felelősséget. 
 
Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak 
érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, így a GDPR-ban foglaltak és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info.tv.) 
foglaltak betartásához szükséges. 
 



Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az az érintett felel, aki azt 
az Adatkezelő részére megadta. Amennyiben nem a saját személyes adataidat vagy téves 
adatot/személyes adatot ad meg, úgy köteles a harmadik személynek Adatkezelővel szemben támasztott 
igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni. 
 
Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítja az adatok védelmét. 
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a 
vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az Infotv.-ben 
foglaltak az irányadók. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. 
A módosított rendelkezések, annak közzétételét követően alkalmazandók. 
 
Jelen adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő 2022. január 12. napján vizsgálta felül. 
 
Mediator Group Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 
Adatkezelő 


