
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelesi tájekoztató celja 

A presscom.hu Bt., mint adatkezelő, magara nezve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemeny tartalmat. Kötelezettseget 
vallal arra, hogy tevekenysegevel kapcsolatos minden adatkezeles megfelel a jelen szabalyzatban es a hatalyos nemzeti 
jogszabalyokban, valamint az Europai Unio jogi aktusaiban meghatarozott elvarasoknak. Jelen adatbazist a Presscom.hu Bt. 
es a Sziget Kulturalis Menedzser Iroda Zrt. közösen kezeli. A presscom.hu Bt. es a SZIGET elkötelezett ugyfelei es partnerei 
szemelyes adatainak vedelmeben, kiemelten fontosnak tartja ugyfelei informacios önrendelkezesi joganak tiszteletben 
tartasat. A presscom.hu Bt. a szemelyes adatokat bizalmasan kezeli, es megtesz minden olyan biztonsagi, technikai es 
szervezesi intezkedest, mely az adatok biztonsagat garantalja. A presscom.hu Bt. adatkezelesevel kapcsolatos iranyelvek 
folyamatosan elérhetők a http://www.presspresso.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato
oldalon. Az egyes, a Sziget Zrt. rendezvényeire való akkreditáció során a Sziget Zrt. adatkezelési tájékoztatója irányadó. A 
presscom.hu Bt. fenntartja maganak a jogot jelen tajekoztato barmikori megvaltoztatasara. Termeszetesen az esetleges 
valtozasokrol kellő időben ertesiti közönseget.  Amennyiben kerdese lenne jelen közlemenyunkhöz kapcsolodoan, kerjuk, irja
meg nekunk, es kollegank megvalaszolja kerdeset. 

A presscom.hu Bt. az alabbiakban ismerteti adatkezelesi gyakorlatat. 

2. Az adatkezelok adatai 

Név: PRESSCOM.HU Szolgáltató és Kommunikációs Betéti Társaság (presscom.hu Bt.)
Székhely: Szentendre, János utca 13/a
Cégjegyzékszám: 13 06 050286
Adószám: 20272290-2-13
Email: info@presspresso.hu

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 
23796/58, cégjegyzékszám: 01-10-049598, telefon: +36 (1) 372 0681, e-mail: sajto@sziget.hu, webcím: 
https://partners.sziget.hu;  a továbbiakban: „SZIGET”)

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Presscom Bt - nincs adatvédelmi tisztségviselő
Sziget: Zima Richárd, elérhetősége: dpo@sziget.hu, telefon: +36 (1) 372 0681

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok:

Név
e-mail cím
telefonszám
médium

 3.2. Technikai adatok 
A presscom.hu Bt. a szemelyes adatok kezelesehez a szolgaltatas nyújtasa soran alkalmazott informatikai eszközöket úgy 
valasztja meg es uzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 az arra feljogositottak szamara hozzaferhető (rendelkezesre allas); 
 hitelessege es hitelesitese biztositott (adatkezeles hitelessege); 
 valtozatlansaga igazolhato (adatintegritas);
 a jogosulatlan hozzaferes ellen vedett (adat bizalmassaga) legyen. 

A presscom.hu Bt. az adatokat megfelelő intezkedesekkel vedi a jogosulatlan hozzaferes, megvaltoztatas, tovabbitas, 
nyilvanossagra hozatal, törles vagy megsemmisites, valamint a veletlen megsemmisules ellen. 

A presscom.hu Bt. olyan muszaki, szervezesi es szervezeti intezkedesekkel gondoskodik az adatkezeles biztonsaganak 
vedelmeről, amely az adatkezelessel kapcsolatban jelentkező kockazatoknak megfelelő vedelmi szintet nyújt.
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A presscom.hu Bt. az adatkezelés során megőrzi 
 titkossagot: megvedi az informaciot, hogy csak az ferhessen hozza, aki erre jogosult; 
 a sertetlenseget: megvedi az informacionak es a feldolgozas modszerenek a pontossagat es teljesseget; 
 a rendelkezesre allast: gondoskodik arrol, hogy amikor a jogosult hasznalonak szuksege van ra, valoban hozza 

tudjon ferni a kivant informaciohoz, es rendelkezesre alljanak az ezzel kapcsolatos eszközök 

3.3 Cookie-k (sütik)

3.3.1. A Cookie-k feladata
- informaciokat gyujtenek a latogatokrol es eszközeikről; 
- megjegyzik a latogatok egyeni beallitasait, amelyek felhasznalasra kerul(het)nek pl. online tranzakciok igenybevetelekor, igy
nem kell újra begepelni őket; 
- megkönnyitik a weboldal hasznalatat; 
- minősegi felhasznaloi elmenyt biztositanak. 
A testre szabott kiszolgalas erdekeben a felhasznalo szamitogepen kis adatcsomagot, ún. sutit (cookie) helyez el es a kesőbbi 
latogatas soran olvas vissza. Ha a böngesző visszakuld egy korabban elmentett sutit, a sutit kezelő szolgaltatonak lehetősege 
van összekapcsolni a felhasznalo aktualis latogatasat a korabbiakkal, de kizarolag a sajat tartalma tekinteteben. 
3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet sütik
Ezen sutik celja, hogy a latogatok maradektalanul es zökkenőmentesen böngeszhessek az www.presspresso.hu weboldalat, 
hasznalhassak annak funkcioit, es az ott elerhető szolgaltatasokat. Az ilyen típusú sutik ervenyessegi ideje a munkamenet 
(böngeszes) befejezeseig tart, a böngesző bezarasaval a sutik e fajtaja automatikusan törlődik a szamitogepről, illetve a 
böngeszesre hasznalt mas eszközről. 
3.3.3 Harmadik fel által elhelyezett cookie-k (analitika) 
A www.presspresso.hu weboldalan alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fel sutijeit is. A Google Analitics statisztikai
célú szolgáltatás használatával információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.
A Honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyezhetnek el sütiket:
Szolgáltató Részletes információ a sütikről
google.com/analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Instagram: https://www.instagram.com/legal/cookies/
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy
4. Kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje. 
A presscom.hu Bt által üzemeltetett presspresso ügynökség  feladata alapvetően a sajtókapcsolatok ápolása, az 
ügynökséget megbízók híreinek (sajtóközlemény) továbbítása a média számára. Az ügynökség a sajtóval való 
kapcsolattartást alapvetően telefonon, e-mailen, teszi. A presspresso.hu a tárolt adatokat azok érvényességéig, 
visszavonásáig, a munkavégzés időtartamáig megtartja.
4.1. Adattovábbítás külföldre: 

Nem történik adattovábbítás.
5. A hírlevélhez (sajtóközleményhez) kapcsolódó adatok
A presscom.hu Bt által üzemeltetett presspresso ügynökség hírlevelére feliratkozni lehet egyrészt a www.presspresso.hu 
oldalon, másrészt papír alapú űrlapon az egyes sajtórendezvényeken. Leiratkozni a kiküldött sajtóinformáció formátumon 
lévő “leiratkozás” linken illetve szóban vagy írásban a presscom.hu Bt. elérhetőségein. A presscom.hu Bt biztosítja ügyfeleit,
hogy folyamatosan lehetőség van fel-, illetve leiratkozásra.
6. Az adatkezeles celja, módja es jogalapja 
6.1 Általános adatkezelesi irányelvek 
A presscom.hu Bt. tevekenysegenek adatkezelese önkentes hozzajarulason, illetve törvenyi felhatalmazason alapul. Az 
önkentes hozzajarulason alapulo adatkezelesek eseteben az erintettek e hozzajarulasukat az adatkezeles barmely szakaban 
visszavonhatjak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körenek kezeleset, tarolasat, tovabbitasat jogszabalyok teszik 
kötelezőve, melyről kulön ertesitjuk ugyfeleinket. Felhivjuk a presscom.hu Bt. reszere adatközlők figyelmet, hogy 
amennyiben nem sajat szemelyes adataikat adjak meg, az adatközlő kötelessege az erintett hozzajarulasanak beszerzese. 
Adatkezelesi alapelvei összhangban vannak az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabalyokkal, igy kulönösen az 
alabbiakkal: 

 2011. evi CXII. törveny - az informacios önrendelkezesi jogrol es az informacio-szabadsagrol (Infotv.)
 Az Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (2016. aprilis 27.) – a termeszetes szemelyeknek a 

szemelyes adatok kezelese tekinteteben törtenő vedelmeről es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 
95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeseről (altalanos adatvedelmi rendelet, GDPR); 

 2013. evi V. törveny – a Polgari Törvenykönyvről (Ptk.); 
 2000. evi C. törveny – a szamvitelről (Szamv. tv.); 
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 2017. evi LIII. törveny – a penzmosas es terrorizmus finanszirozasa megelőzeseről es megakadalyozasarol (Pmt.); 
 2013. evi CCXXXVII. törveny – a hitelintezetekről es a penzugyi vallalkozasok-rol (Hpt.) 

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerok kore 

ReachMedia Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 118-120., adószám:
12206715-2-41)

A Felhasználóknak szóló e-mail kiküldésével összefüggő 
feladatok elvégzése

Tárhely: Mile Informatika Kft (2837 Vértesszőlős, Sánc u 2., 
adószám: 12552700-2-11

Tárhely biztosítása.

A KBOSS.hu Kft., mint a Számlázz.hu szolgáltatás fejlesztője 
(1031 Budapest Záhony u. 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201)

Online számlakibocsátás biztosítása

Könyvelő: Bódis Edit, egyéni vállalkozó, adószám 42864035-2-
41

Szerződésekkel összefüggő adatkezelés biztosítása

Netpositive Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(Cg.: 13-09-104997, 2021 Tahitótfalu, Pataksor utca 48., 13-09-
104997, info@netpositive.hu)

ERP rendszer üzemeltetése, a SZIGET szervereinek fizikai 
és operációs rendszerszintű üzemeltetése

A SZIGET által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes 
személyes adathoz hozzáfér. Feladata a SZIGET 
ügyfélkapcsolat-kezelési (ERP) rendszerének üzemeltetése.

Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-885144, 
1118 Budapest, Rétköz u. 7.),

A Felhasználóknak szóló e-mail kiküldésével összefüggő 
feladatok elvégzése

Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér 
hozzá: név,  email-cím.

8. Erintett jogai es jogervenyesítesi lehetosegei 
Az erintett tajekoztatast kerhet szemelyes adatai kezeleseről, valamint kerheti szemelyes adatainak helyesbiteset, illetve – a 
kötelező adatkezelesek kivetelevel – törleset, visszavonasat, elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogaval az adat felvetelenel 
jelzett modon, illetve az adatkezelő fenti elerhetősegein. 
8.1  Tájekoztatáshoz való jog 
A presscom.hu Bt megfelelő intezkedeseket hoz annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere 
vonatkozo, a GDPR 13. es a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciot es a 15–22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekoztatast tömör, atlathato, erthető es könnyen hozzaferhető formaban, vilagosan es közerthetően megfogalmazva 
nyújtsa. 
8.2  Az erintett hozzáfereshez való joga 
Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzest kapjon arra vonatkozoan, hogy szemelyes adatainak kezelese 
folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a következő 
informaciokhoz hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategoriai; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategoriai, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat közöltek vagy közölni fogjak, ideertve kulönösen a 
harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a szemelyes adatok tarolasanak tervezett időtartama; a 
helyesbites, törles vagy adatkezeles korlatozasanak es a tiltakozas joga; a felugyeleti hatosaghoz cimzett panasz 
benyújtasanak joga; az adatforrasokra vonatkozo informacio; az automatizalt dönteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast 
is, valamint az alkalmazott logikara es arra vonatkozo erthető informaciok, hogy az ilyen adatkezeles milyen jelentőseggel bir,
es az erintettre nezve milyen varhato következmenyekkel jar. Az adatkezelő a kerelem benyújtasatol szamitott legfeljebb egy 
honapon belul adja meg a tajekoztatast. 
8.3  Helyesbítes joga 
Az erintett kerheti ra vonatkozo pontatlan szemelyes adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 
8.4  Torleshez való jog
Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult arra, hogy keresere a presscom.hu BT. indokolatlan 
kesedelem nelkul törölje a ra vonatkozo szemelyes adatokat.

 szemelyes adatokra mar nincs szukseg abbol a celbol, amelyből azokat gyujtöttek vagy mas 
modon kezeltek; 
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 az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepező hozzajarulasat, es az adatkezelesnek nincs 
mas jogalapja; 

 az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsőbbseget elvező jogszeru ok az 
adatkezelesre; 

 a szemelyes adatokat az adatkezelőre alkalmazando unios vagy tagallami jogban előirt jogi 
kötelezettseg teljesitesehez törölni kell; 

 a szemelyes adatok gyujtesere informacios tarsadalommal összefuggő szolgaltatasok 
kinalasaval kapcsolatosan kerult sor. 

Az adatok törlese nem kezdemenyezhető, ha az adatkezeles szukseges: a velemenynyilvanitas szabadsagahoz es a 
tajekozodashoz valo jog gyakorlasa celjabol; a szemelyes adatok kezeleset előiro, az adatkezelőre alkalmazando unios vagy 
tagallami jog szerinti kötelezettseg teljesitese, illetve közerdekből vagy az adatkezelőre ruhazott közhatalmi jogositvany 
gyakorlasa kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabol; a nepegeszsegugy teruletet erintő, vagy archivalasi, tudomanyos 
es törtenelmi kutatasi celbol vagy statisztikai celbol, közerdek alapjan; vagy jogi igenyek előterjesztesehez, ervenyesitesehez,
illetve vedelmehez. 
8.5  Az adatkezeles korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére a presscom.hu Bt korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

 az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossagat, ez esetben a korlatozas arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetőve teszi, a szemelyes adatok pontossaganak ellenőrzeset; 

 az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok törleset, es ehelyett keri azok 
felhasznalasanak korlatozasat; 

 az adatkezelőnek mar nincs szuksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabol, de az erintett 
igenyli azokat jogi igenyek előterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 

 az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az időtartamra vonatkozik, amig 
megallapitasra nem kerul, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbseget elveznek-e az erintett jogos indokaival 
szemben. 

Ha az adatkezeles korlatozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolas kivetelevel csak az erintett hozzajarulasaval, vagy jogi 
igenyek előterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme 
erdekeben, vagy az Unio, illetve valamely tagallam fontos közerdekeből lehet kezelni. 
8.6  Adathordozáshoz való jog 
Az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozo, altala az adatkezelő rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, 
szeles körben hasznalt, geppel olvashato formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelőnek 
tovabbitsa.
8.7  Tiltakozás joga 
Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol barmikor tiltakozzon szemelyes adatainak közerdeku 
vagy az adatkezelőre ruhazott közhatalmi jogositvany gyakorlasanak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz szukseges 
adatkezeles, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez szukseges kezelese ellen, ideertve 
az emlitett rendelkezeseken alapulo profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelő a szemelyes adatokat nem kezelheti 
tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritő ereju jogos okok indokoljak, amelyek elsőbbseget elveznek az erintett erdekeivel, 
jogaival es szabadsagaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek előterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez 
kapcsolodnak. 
8.8  Automatizált donteshozatal egyedi ugyekben, beleertve a profilalkotást 
Az erintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki ra az olyan, kizarolag automatizalt adatkezelesen – ideertve a profilalkotast is – 
alapulo döntes hatalya, amely ra nezve joghatassal jarna vagy őt hasonlokeppen jelentős mertekben erintene. 
8.9  Visszavonás joga 
Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasat barmikor visszavonja. 
8.10 Bírósághoz fordulás joga 
Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. 
Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz 
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
8.11 Adatvedelmi hatósági eljárás 
Panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnal lehet elni: 
Nev: Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
Szekhely: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/C.
Levelezesi cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 0613911400 
Fax: 0613911410 


